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Kra ska
– za ni ka jà ca per ∏a pol skiej awi fau ny

Kra sk´ zo ba czy ∏em po raz
pierw szy w czerw cu 1992 r. 
nie opo dal miej sca mo je go
za miesz ka nia; po ka za∏ mi jà
ko le ga. W tam tym okre sie 
do pie ro za czy na ∏em swo jà
przy go d´ z or ni to lo già. 

Mo je spo tka nia z tym ga tun kiem na Zie mi Ko zie nic kiej

Maciej R´biÊ



Umó wi li Êmy si´ wte dy, ˝e ka˝ dy 
z nas po szu ka w li te ra tu rze wia do -

mo Êci o tym ga tun ku. Po wy mia nie in for -
ma cji po sta no wi li Êmy od na leêç gniaz do
kra ski (o ile pta ki by ∏y l´ go we). Po oko ∏o
trzech dniach nie ∏a twych po szu ki waƒ, 
z po wo du s∏a bej zna jo mo Êci pta sich zwy -
cza jów i ze ro wej – zwy cza jów kra ski, na -
sze zma ga nia zo sta ∏y uwieƒ czo ne suk ce -
sem. Zna leê li Êmy miej sce l´ gu; na sza ra -
doÊç z te go od kry cia by ∏a wiel ka. Nie zda -
wa li Êmy so bie spra wy, jak rzad kie sà kra ski.
W tam tym cza sie trak to wa li Êmy je jak ja -
kieÊ po spo li te pta ki. Zo sta ∏em przez kra ski
za uro czo ny. Jak tyl ko zna la z∏em wol nà
chwi l´, przy cho dzi ∏em je ob ser wo waç. 
W mi´ dzy cza sie od kry ∏em w po bli ̋ u dru -
gie gniaz do tych pta ków. W na st´p nych 

la tach zna la z∏em ko lej ne l´ go we pa ry. Z li -
te ra tu ry do wie dzie li Êmy si´, ˝e gdy dziu pla
za pe∏ ni si´ od cho da mi i zro bi si´ p∏yt sza, 
w ko lej nych se zo nach pta ki nie od by wa jà
ju˝ w niej l´ gu. Po sta no wi li Êmy wi´c po -
móc kra skom, po przez czysz cze nie ich 
za pe∏ nio nych dziu pli. Ro bi my to po dzieƒ
dzi siej szy. Z cza sem w miej scach l´ gów, na 
te re nie La sów Paƒ stwo wych, zo sta ∏y
utwo rzo ne stre fy ochron ne, a tam gdzie
kra ski gniaz do wa ∏y na te re nach pry wat -
nych, do cie ra ∏em do w∏a Êci cie li i roz ma wia -
∏em z ni mi o pozostawieniu drzew, aby kra -
ski mia ∏y do god ne wa run ki do od by wa nia
l´ gów. Ta kie by ∏y mo je po czàt ki i ko lej ne
la ta spo tkaƒ z tym ga tun kiem. 

Nie ste ty ∏u dzi ∏em si´, my Êlàc, ˝e kra ski
ko zie nic kie b´ dà na dal, mi mo ˝e w in nych

cz´ Êciach Pol ski ich li czeb noÊç zmniej sza ∏a
si´, a˝ do ich ca∏ ko wi te go za ni ku (w miej -
scach, gdzie daw niej wy st´ po wa ∏y). Pta ki te
ob ser wu j´ na dal, ale przez kil ka ostat nich lat
w miej scach, gdzie wi dy wa ∏em je wcze Êniej,
zo sta ∏a ju˝ tyl ko jed na pa ra. Nie mam do -
k∏ad ne go po rów na nia, ile by ∏o ich w pierw -
szych la tach, bo gdy zna la z∏em no we miej sca
l´ gów, to do zna nych mi wcze Êniej pta ki ju˝
nie przy la ty wa ∏y. Nie prze nio s∏y si´ one 
gdzie indziej, po nie wa˝ ga tu nek ten jest bar -
dzo przy wià za ny do swo ich miejsc l´ go -
wych. Cza sem ta sa ma dziu pla, lub in na w jej
po bli ̋ u, jest zaj mo wa na przez ko lej ne po ko -
le nia.

W cià gu ostat nich lat by ∏y prze pro wa dza -
ne in wen ta ry za cje, ostat nia mia ∏a miej sce 
w ro ku 2005. Na jej pod sta wie osza co wa no
licz b´ par l´ go wych na oko ∏o 80. 

Spa dek li czeb no Êci kra ski w Eu ro pie Za -
chod niej od no to wa no pod ko niec XIX wie -
ku, a w Pol sce w XX. Nie ste ty pro ces na dal
trwa. Nie ma chy ba jed no znacz nej od po wie -
dzi na przy czy n´ ta kie go sta nu rze czy; mo ̋ e
jest to coÊ, o czym jesz cze nie wie my?

Kra ska (Co ra cias gar ru lus) jest jed nym 
z naj ∏ad niej ubar wio nych ga tun ków pta ków.
Jest wiel ko Êci go ∏´ bia do mo we go, ale ma
smu klej szà syl wet k´. W ubar wie niu do mi -
nu jà ko lo ry nie bie skie, o ró˝ nych od cie -
niach, z prze wa gà b∏´ kit ne go. Naj pi´k niej -
szy jest mo im zda niem ko lor sza fi ro wy.
Grzbiet ma ja sno brà zo wy, lot ki czar ne lub
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bru nat no czar ne. Kra ska ma czar nia wy
dziób, a no gi ˝ó∏ ta we.

Obec nie w Pol sce mo˝ na jà spo tkaç na
wscho dzie kra ju: na Rów ni nie Kur piow skiej 
i Ma zur skiej, Pod la siu, po ∏u dnio wej Lu belsz -
czyê nie, w Ko tli nie San do mier skiej, Pusz czy
Ko zie nic kiej i Bia ∏ej.

Miej sca na l´ gi wy bie ra na skra jach la sów 
i te re nów otwar tych, wÊród po lnych za drze -
wieƒ itp. 

Ja ja sk∏a da przede wszyst kim w dziu plach
wy ku tych przez dzi´ cio ∏y czar ne i zie lo ne
oraz w dziu plach ,,na tu ral nych”. Sk∏a da do 
5 bia ∏ych jaj, któ re sà wy sia dy wa ne przez
oko ∏o trzy ty go dnie, a m∏o de opusz cza jà
gniaz do po oko ∏o czte rech ty go dniach.

W swej die cie kra ska pre fe ru je owa dy,
zw∏asz cza du ̋ e pro sto skrzy d∏e i chrzàsz cze,
ale nie gar dzi rów nie˝ gry zo nia mi, p∏a za mi 
i in ny mi drob ny mi zwie rz´ ta mi.

Przy la tu je do Pol ski na prze ∏o mie kwiet nia
i ma ja, a od la tu je sier pieƒ-wrze sieƒ, wy jàt ko -
wo spo ty ka na jest w paê dzier ni ku.

Ga tu nek chro nio ny, wy mie nio ny w Pol -
skiej Czer wo nej Ksi´ dze ja ko skraj nie za gro -
˝o ny wy gi ni´ ciem i w Dy rek ty wie Pta siej; za -
gro ̋ o ny utra tà sie dlisk l´ go wych po przez 
li kwi da cj´ za drze wieƒ Êród pol nych, wy ci na -
nie sta rych dziu pla stych drzew, che mi za cj´
rol nic twa.

Kra ska po za pi´k nym ubar wie niem za -
chwy ca ob ser wa to ra wi do wi sko wy mi lo ta mi
– le ci do gó ry, a na st´p nie spa da w dó∏, jak
liÊç, le càc jak by zyg za kiem. Dêwi´ ki wy da -
wa ne przez kra sk´ przy po mi na jà kra ka nie
(któ re bar dzo mi si´ po do ba). 

Za nim za czà ∏em in te re so waç si´ kra skà,
mia ∏em dwie „wró˝ by” z nià zwià za ne:
pierw sza – uro dzi ∏em si´ 3 ma ja, da ta ta jest
jed no cze Ênie naj wcze Êniej szym stwier dze -
niem kra ski na te re nie Pusz czy Ko zie nic kiej 
i dru ga to ta ka, ˝e w do mo wych zbio rach
piór mia ∏em pió ro kra ski, w cza sach, gdy nie
in te re so wa ∏em si´ jesz cze pta ka mi.

Fot. M. R´ biÊ
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